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)ג( ויאמר נתן. באשר עוד לא הגיע דבר ה' כי ימנעהו 
... כל אשר בלבבך לך עשה מדרך הסבראמזה, השיב 

ולכן אמר שיסמוך על לבבו, בפרט כי ה' עמך, 
ומחשבת לבבך הוא הערת רוח הקודש הנלוה עמך 

 תמיד:
 
 שם ב'רלב"ג  .2

)ב( וכבר התעורר דוד לבנות בית לה' יהיה בו ארון 
 וענהו בכללותנועץ בזה עם נתן הנביא האלהים ו

 שיעשה כל אשר בלבבו כי ה' עמו:
 
 שםרד"ק  .3

 ומדעתו אמר זהאמר לו נתן כל אשר בלבבך לך עשה 
כי ראה כי ה' עמו והיה מלך הגון וכשר חשב כי  נתן

וזה כי הנבי' אינו יודע הוא יבנה הבי' שעתיד להבנו' 
י גם כ על אדם אחד אלא מה שנאמר לו ברוח הנבואה

שמואל הנביא שהיה גדול ממנו שנאמר עליו כל אשר 
ידבר בא יבא ונאמר ולא הפיל מכל דבריו ארצה לא 
ידע בבני ישי מי יהיה המלך וחשב כי אליאב הוא 

 .המלך כל שכן נתן הנביא
 
 רד"ק שם .4

אולי נבואתו היתה בחלום  -ַוְיִהי ַבַלְיָלה ַההּוא )ד( 
הרן במראה אליו אתודע כמו שנאמר בא חזיון לילה

 .בחלום אדבר בו ונאמר ביעקב במראות הלילה
 
 מדרש שמואל )בובר( פרשה כו סימן א .5

 ...ַוְיִהי ַבַלְיָלה ַההּוא]א[ 
 ילהנתן לו באותו הל עצה עמוקהרב אמר 

אמר לו הקדוש ברוך הוא לנתן  :ר' חנינא בר פפא
האדם הזה שאני משלחך אצלו ממהר נתן  -הנביא 

קודם עד שלא ישכור פועלים לך ואמור לו לא  הוא
 עלי תרעומת לושלא יהיה אתה תבנה לי בית, 

ורבי סימון אמר אמר לו הקדוש ברוך הוא לנתן 
נודרן  האדם הזה שאני משלחך אצלוהנביא נתן, 

, קודם עד שלא ידור לך ואמור לו לא אתה תבנה הוא
 .שלא יהא לו בושה אצל הסנהדריןלי בית, כדי 

 
 רש"י שם ד' .6

אמר רבי חנינא בר פפא אמר  -ַוְיִהי ַבַלְיָלה ַההּוא )ד( 
לו הקדוש ברוך הוא לנתן האדם הזה שאני משלחך 

הוא שמא ישכור פועלים ונמצאתי  מהיראצלו 
 לא אתה תבנה הבית,מפסידו מהר ואמור לו 

 נדרןר' סימון אומר האדם הזה שאני משלחך אצלו  
הוא כענין שנא' אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב אם 
אבא באהל ביתי )תהלים קל"ב ב'( שמא יאמר איני 

 אוכל ואיני שותה עד שאעשה כך ונמצאתי מפסידו:
 

 "בקלעי' תהלים  .7
( ִשיר ַהַמֲעלֹות ְזכֹור ְיקָֹוק ְלָדִוד ֵאת ָכל ֻעּנֹותֹו: )ב( )א

ר  יקָוקֲאשֶׁ ע לַּ בַּ ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם ָאבֹא  ִנשְׁ
ֵתן  ׂש ְיצּוָעי: )ד( ִאם אֶׁ רֶׁ ה ַעל עֶׁ ֱעלֶׁ ל ֵביִתי ִאם אֶׁ ְבֹאהֶׁ

ָצא ָמקוְשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפי ְתנּוָמה: )ה(  ד ֶאמְׁ יקָוק עַּ ם לַּ
ֲעֹקב ֲאִביר יַּ ָכנות לַּ ְפָרָתה ִמשְׁ : )ו( ִהֵּנה ְשַמֲענּוָה ְבאֶׁ

ה  ְמָצאנּוָה ִבְׂשֵדי ָיַער: )ז( ָנבֹוָאה ְלִמְשְכנֹוָתיו ִנְשַתֲחוֶׁ
ָך ַאָתה ַוֲארֹון  ַלֲהֹדם ַרְגָליו: )ח( קּוָמה ְיקָֹוק ִלְמנּוָחתֶׁ

יָך ִיְלְבשּו צֶׁ  ָך: )ט( ֹכֲהנֶׁ יָך ְיַרֵּננּו: )י( ַבֲעבּור ֻעזֶׁ ק ַוֲחִסידֶׁ דֶׁ
ָך: ָך ַאל ָתֵשב ְפֵני ְמִשיחֶׁ  ָדִוד ַעְבדֶׁ

 
 יחדברים  .8

ם ָכמֹוָך ְוָנַתִתי  ב ֲאֵחיהֶׁ רֶׁ ם ִמקֶׁ )יח( ָנִביא ָאִקים ָלהֶׁ
י ָברַּ ִדֶברְבִפיו  דְׁ ּנּו: )יט( ְוָהָיה  וְׁ ר ֲאַצּוֶׁ ם ֵאת ָכל ֲאשֶׁ ֲאֵליהֶׁ

ל  ר לֹא ִיְשַמע אֶׁ יָהִאיש ֲאשֶׁ ָברַּ ר  דְׁ רֲאשֶׁ בֵּ דַּ ִכי ִבְשִמי ָאנֹ  יְׁ
ר ָיִזיד  ְדֹרש ֵמִעמֹו: )כ( ַאְך ַהָּנִביא ֲאשֶׁ ראֶׁ בֵּ דַּ  ָדָבר לְׁ

ר לֹא ִצִּויִתיו  רִבְשִמי ֵאת ֲאשֶׁ בֵּ דַּ ר  לְׁ רַוֲאשֶׁ בֵּ דַּ ְבֵשם  יְׁ
ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ּוֵמת ַהָּנִביא ַההּוא: )כא( ְוִכי תֹאַמר 

ת  ָך ֵאיָכה ֵנַדע אֶׁ ָדָברִבְלָבבֶׁ ר לֹא  הַּ ְיקָֹוק: )כב(  רוִדבְׁ ֲאשֶׁ
ר  רֲאשֶׁ בֵּ דַּ ָדָברַהָּנִביא ְבֵשם ְיקָֹוק ְולֹא ִיְהיֶׁה  יְׁ ְולֹא ָיבֹא  הַּ
ָדָברהּוא  ר לֹא  הַּ רוֲאשֶׁ רוְיקָֹוק ְבָזדֹון  ִדבְׁ ַהָּנִביא לֹא  ִדבְׁ

ּנּו:  ָתגּור ִממֶׁ
 
 ט-:אחירמיהו פרק כעי'  .9

ר  ָנִביא)ה( ַויֹאמֶׁ ָיה הַּ נְׁ ָנִביא ֶאל ֲחנַּ ָיה הַּ מְׁ ְלֵעיֵני  ִירְׁ
ְיקָֹוק: )ו(  ַהֹכֲהִנים ּוְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ָהֹעְמִדים ְבֵבית

ה ְיקָֹוק ָיֵקם ְיקָֹוק  ר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ָאֵמן ֵכן ַיֲעׂשֶׁ ַויֹאמֶׁ
ר ִנֵבאָת ְלָהִשיב ְכֵלי ֵבית ְיקָֹוק ְוָכל  יָך ֲאשֶׁ ת ְדָברֶׁ אֶׁ
ה: )ז( ַאְך ְשַמע ָנא ַהָדָבר  ל ַהָמקֹום ַהזֶׁ ל אֶׁ ַהּגֹוָלה ִמָבבֶׁ

ר ָאֹנִכי ֹדֵבר ְבָא  ה ֲאשֶׁ יָך ּוְבָאְזֵני ָכל ָהָעם: )ח( ַהזֶׁ ְזנֶׁ
ל  יָך ִמן ָהעֹוָלם ַוִיָּנְבאּו אֶׁ ר ָהיּו ְלָפַני ּוְלָפנֶׁ ַהְּנִביִאים ֲאשֶׁ
ֲאָרצֹות ַרבֹות ְוַעל ַמְמָלכֹות ְּגֹדלֹות ְלִמְלָחָמה ּוְלָרָעה 

ר: )ט(  ָנִביא ּוְלָדבֶׁ ר הַּ בַּ בֹא דְׁ ָשלום בְׁ א לְׁ ָנִביא ֲאֶשר ִיָנבֵּ הַּ
קָוק ֶבֱאֶמתיִ  ָלחו יְׁ ָנִביא ֲאֶשר שְׁ ע הַּ  ...:ָודַּ
 

 פרק ו'
ת ֲארֹון  )יז( ַוָיִבאּו אֶׁ

ִצגו ֹאתו ְיקָֹוק  יַּ וַּ
תוְך  קומו בְׁ  ָהֹאֶהלִבמְׁ

ר ָנָטה ל ֹו ָדִוד ַוַיַעל ֲאשֶׁ
ָדִוד ֹעלֹות ִלְפֵני ְיקָֹוק 

 ּוְשָלִמים:

 פרק ז
ל ָנָתן  ְך אֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ )ב( ַויֹאמֶׁ
ַהָּנִביא ְרֵאה ָנא ָאֹנִכי 

ֲארון יֹוֵשב ְבֵבית ֲאָרִזים  וַּ
תוְך  ב בְׁ ָהֱאֹלִהים ֹישֵּ

ִריָעה יְׁ  :הַּ

 
 ז:ברד"ק  .10

לא היה דעתו על הארון הזה  -ֹיֵשב ְבתֹוְך ַהְיִריָעה 
ועל כלי המשכן שהיו ... לבדו אלא גם על המזבח 

וזכר מועד כי הכל יושב בתוך היריעה  בגבעון באהל
ועוד שהוא עיקר  .הארון לפי שהוא נטה לו היריעה

בניתי  לעצמי"ואמר  .ונכבד מכל כלי המשכן הכל
לא יכשר וצריך  ?ולארון ה' נטיתי יריעה, בית ארזים

 "...שאבנה לו בית
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 וז'ה', ו' פרקים  –האירועים סדר 
 י-ה:ו

 כיבוש ירושלים
 כיבוש ירושלים – פרק ה'

ְך ַוֲאָנָשיו ... לֶׁ ְך ַהמֶׁ ִם)ו( ַוֵילֶׁ רוָשלַּ ץ  יְׁ ל ַהְיֻבִסי יֹוֵשב ָהָארֶׁ ֻצָדה)ט( ... אֶׁ מְׁ יֵֶּשב ָדִוד בַּ  וַּ
ן ָדִוד ָסִביב ִמן ַהִמלֹוא ָוָבְיָתה: )י( ַויֵ ִעיר ָדִוד ַוִיְקָרא ָלּה  ְך ָדִוד ָהלֹוְך ְוָגדֹול ַויקָֹוק ַוִיבֶׁ לֶׁ

 ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִעמֹו: פ

 ח:א, כה-ה:יז
מלחמות דוד נגד 

סילוק  – פלשתים
 האיום הפלשתי!

 )ואולי לפני ירושלים!(

 מלחמה מכרעת נגד פלשתים –כה, ח:א -ה:יז
ל ִישְׁ )יז(  ֶמֶלְך עַּ חו ֶאת ָדִוד לְׁ ִתים ִכי ָמשְׁ ִלשְׁ עו פְׁ מְׁ ִישְׁ לוַּ ַוַיֲעלּו ָכל ְפִלְשִתים ְלַבֵקש  ָראֵּ

ת ָדִוד  צוָדהאֶׁ מְׁ ֶרד ֶאל הַּ יֵּ ע ָדִוד וַּ מַּ ִישְׁ ק ְרָפִאיםוַּ  ...: )יח( ּוְפִלְשִתים ָבאּו ַוִיָּנְטשּו ְבֵעמֶׁ
ד ֹבֲאָך ָגֶזר ע עַּ ִתים ִמֶגבַּ ִלשְׁ יְַּך ֶאת פְׁ ְך ַוְיִהי ַאֲחֵרי ֵכן  (ח:א) : פוַּ יַּ ָדִוד ֶאת וַּ

ִתים  ִלשְׁ םפְׁ ִניעֵּ כְׁ יַּ ג ָהַאָמה ִמַיד ְפִלְשִתים: וַּ תֶׁ ת מֶׁ  ַוִיַקח ָדִוד אֶׁ

 טז-ה:יא
ביסוס המלוכה מבח' 

יחסים  –מדינית 
חדשים עם חירם מלך 

 צר
 בנין בית המלך!=< 

 בנית בית המלך –פרק ה' 
ל ָדוִ  ִחיָרם ֶמֶלְך ֹצר)יא( ַוִיְשַלח  ן ִקיר ַמְלָאִכים אֶׁ בֶׁ ד ַוֲעֵצי ֲאָרִזים ְוָחָרֵשי ֵעץ ְוָחָרֵשי אֶׁ

ָדִוד ִית לְׁ נו בַּ ִיבְׁ ע ָדִוד ִכי)יב(  :וַּ דַּ יֵּ ל וַּ ָראֵּ ל ִישְׁ ֶמֶלְך עַּ קָוק לְׁ תוְוִכי  ֱהִכינו יְׁ כְׁ לַּ מְׁ א מַּ  ִנשֵּ
 ַבֲעבּור ַעמֹו ִיְׂשָרֵאל: ס

ְברֹון ַוִיָּוְלדּו עֹוד ְלָדִוד ָבִנים ּוָבנֹות: )יד(  )יג( ַוִיַקח ָדִוד עֹוד ִפַלְגִשים ְוָנִשים ִמירּוָשַלִם ַאֲחֵרי ֹבאֹו ֵמחֶׁ
ג פֶׁ ֱאִלישּוַע ְונֶׁ ה ְשמֹות ַהִיֹּלִדים לֹו ִבירּוָשָלִם ַשמּוַע ְושֹוָבב ְוָנָתן ּוְשֹלֹמה: )טו( ְוִיְבָחר וֶׁ ְוָיִפיַע: )טז(  ְוֵאלֶׁ

ְלָידָ  ֱאִליָשָמע ְואֶׁ ט: פוֶׁ ֱאִליָפלֶׁ  ע וֶׁ

 ג-ז:א
 ביתו = נבנה ע"י חירם
 אויביו = הפלשתים!!

בקשת בנין המקדש = 
בקשת העלת האורן 

 !לירושלים

 בקשת העלת הארון / בנין המקדש! –פרק ז' 
יתו)א( ַוְיִהי ִכי  בֵּ ֶמֶלְך בְׁ ב הַּ ִניחַּ לו ִמָסִביב ִמָכל ַויקָֹוק )שבנה לו חירם(  ָישַּ הֵּ

ָביו  :הפלשתים!!() ֹאיְׁ
ל ָנָתן ַהָּנִביא ְרֵאה ָנא ָאֹנִכי יֹוֵשב ְבֵבית ֲאָרִזים ַוֲארֹון ָהֱאֹלִהים ֹיֵשב  ְך אֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ )ב( ַויֹאמֶׁ

 ]=בקרית יערים!![ ְבתֹוְך ַהְיִריָעה:
קָוק ִעָמְך)ג(  ה ִכי יְׁ ְך ֲעשֵּ ָך לֵּ ָבבְׁ ֶמֶלְך ֹכל ֲאֶשר ִבלְׁ יֹאֶמר ָנָתן ֶאל הַּ  ס: וַּ

 יט-:אפרק ו
העלת האורן לירושלים 
כחלק מהכנות לקראת 

 בנין המקדש!!

 העלת הארון לרישלים –פרק ו' 
ְך ָדִוד ְוָכל ָהָעם  ף: )ב( ַוָיָקם ַוֵילֶׁ ת ָכל ָבחּור ְבִיְׂשָרֵאל ְשֹלִשים ָאלֶׁ ף עֹוד ָדִוד אֶׁ )א( ַוֹיסֶׁ

ר ִאתֹו ִמַבֲעֵלי ְיהּוָדה ְלַהֲעלֹות ִמ  ר ִנְקָרא ֵשם ֵשם ְיקָֹוק ֲאשֶׁ ָשם ֵאת ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ֲאשֶׁ
ת ֲארֹון ְיקָֹוק ַוַיִצגּו ֹאתֹו ִבְמקֹומֹו ְבתֹוְך  ...ְצָבאֹות ֹיֵשב ַהְכֻרִבים ָעָליו )יז( ַוָיִבאּו אֶׁ

ר ָנָטה לֹו ָדִוד ַוַיַעל ָדִוד ֹעלֹות ִלְפֵני ְיקָֹוק ּוְשָלִמים: ל ֲאשֶׁ )יח( ַוְיַכל ָדִוד ֵמַהֲעלֹות   ָהֹאהֶׁ
ת ָהָעם ְבֵשם ְיקָֹוק ְצָבאֹות: )יט( ַוְיַחֵלק ְלָכל ָהָעם ְלָכל ֲהמֹון  ְך אֶׁ ָהעֹוָלה ְוַהְשָלִמים ַוְיָברֶׁ

ְך כָ  ָחת ַוֵילֶׁ ָחד ַוֲאִשיָשה אֶׁ ְשָפר אֶׁ ם ַאַחת ְואֶׁ חֶׁ ל ִיְׂשָרֵאל ְלֵמִאיש ְוַעד ִאָשה ְלִאיש ַחַלת לֶׁ
 ָהָעם ִאיש ְלֵביתֹו:

 כג-פרק ו':כ
 סכסכוך עם מיכל

 סכסכוך עם מיכל –ו' 
ת ֵביתֹו  ת ָשאול)כ( ַוָיָשב ָדִוד ְלָבֵרְך אֶׁ ל בַּ א ִמיכַּ צֵּ תֵּ ר ַמה ִּנְכַבד  וַּ ִלְקַראת ָדִוד ַותֹאמֶׁ

ר ִנְגָלה ַהיֹום ְלֵעיֵני ַאְמהֹות ֲעָבדָ  ְך ִיְׂשָרֵאל ֲאשֶׁ לֶׁ יו ְכִהָּגלֹות ִנְגלֹות ַאַחד ָהֵרִקים: ַהיֹום מֶׁ
ר ָבַחר ִבי ֵמָאִביְך ּוִמָכל ֵביתֹו ְלַצֹּות ֹאִתי ָנִגיד  ל ִמיַכל ִלְפֵני ְיקָֹוק ֲאשֶׁ ר ָדִוד אֶׁ )כא( ַויֹאמֶׁ

ִייִתי ָשָפל ַעל ַעם ְיקָֹוק ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוִׂשַחְקִתי ִלְפֵני ְיקָֹוק: )כב( ּוְנַקֹּלִתי עֹוד ִמזֹאת ְוהָ 
ר ָאַמְרְת ִעָמם ִאָכֵבָדה: )כג(  ת ָשאול לֹא ָהָיה ָלּה ְבֵעיָני ְוִעם ָהֲאָמהֹות ֲאשֶׁ ל בַּ ִמיכַּ ולְׁ

ד יום מוָתּה  : פָיֶלד עַּ

 יז-פרק ז':ד
אותו =  בלילה ההוא

לילה של סכסוך עם 
 מיכל!!

ה' מסרב לתת לדוד 
  )עוד( לבנות המקדש!

וק שהוא זקומבטיח לו 
והיורש יורש עצר!!  ל

 יבנה את המקדש!

 ה' מבטיח לדוד שבנו יבנה המקדש –ז' 
הוא)ד(  ָלה הַּ יְׁ לַּ ִהי בַּ יְׁ ל  וַּ ל ַעְבִדי אֶׁ ל ָנָתן ֵלאֹמר: )ה( ֵלְך ְוָאַמְרָת אֶׁ ַוְיִהי ְדַבר ְיקָֹוק אֶׁ

ִתיָדִוד ֹכה ָאַמר ְיקָֹוק  ִשבְׁ ִית לְׁ ֶנה ִלי בַּ ָתה ִתבְׁ אַּ ָך ִהִּגיד ְלָך ְיקָֹוק וְ ... :הַּ ֲעֶשה לְׁ ִית יַּ ִכי בַּ
קָוק יָך )י: יְׁ ת ֲאֹבתֶׁ יָך ְוָשַכְבָת אֶׁ ֲחֶריָךב( ִכי ִיְמְלאּו ָימֶׁ ֲעָך אַּ רְׁ ֲהִקיֹמִתי ֶאת זַּ ר ֵיֵצא  וַּ ֲאשֶׁ

ת ַמְמַלְכתֹו: )יג(  יָך ַוֲהִכיֹנִתי אֶׁ ִמיִמֵמעֶׁ ִית ִלשְׁ ֶנה בַּ ת ִכֵסא ַמְמַלְכתֹו  הוא ִיבְׁ ְוֹכַנְנִתי אֶׁ
ְהיֶׁה לֹו ְלָא  ט ַעד עֹוָלם: )יד( ֲאִני אֶׁ ר ְבַהֲעֹותֹו ְוֹהַכְחִתיו ְבֵשבֶׁ ב ְוהּוא ִיְהיֶׁה ִלי ְלֵבן ֲאשֶׁ

ר  ר ֲהִסֹרִתי ֵמִעם ָשאּול ֲאשֶׁ ּנּו ַכֲאשֶׁ ֲאָנִשים ּוְבִנְגֵעי ְבֵני ָאָדם: )טו( ְוַחְסִדי לֹא ָיסּור ִממֶׁ
ְאַמן ֵביְתָך ּוַמְמַלְכְתָך ַעד עֹו יָך: )טז( ְונֶׁ יָך ִכְסֲאָך ִיְהיֶׁה ָנכֹון ַעד ֲהִסֹרִתי ִמְלָפנֶׁ ָלם ְלָפנֶׁ

ל ָדִוד: ס ר ָנָתן אֶׁ ה ֵכן ִדבֶׁ ה ּוְכֹכל ַהִחָזיֹון ַהזֶׁ  עֹוָלם: )יז( ְכֹכל ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁ

 


